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TARTÓSZERKEZETI ÁLLAPOTVIZSGÁLAT 

UDVARI ÉPÜLETSZÁRNY STATIKAI SZAKVIZSGÁLATA 
 
 

Az udvari épületszárny statikai szakvizsgálatára a tervezett homlokzat- és tetőfelújítással összefüggésben 

került sor. 

Az épületrész előzetes helyszíni szemléin ugyanis feltűnő szerkezeti meghibásodásokat észrevételeztünk, 

melyek különösebb statikai vizsgálatok nélkül, nemcsak a szakemberek számára is szembeötlőek: 

 födém és falszerkezetek repedései, melyek az időszakos festési munkák után is kiújulnak, 

 nyílászárók (ablak, belső ajtótok) feltűnő deformációja, 

 fedélszerkezet meghibásodásai. 

 

Az udvari épületszárny általános tartószerkezeti ismertetése 

A jelenlegi Városháza épülete eredetileg a történelmi Moson vármegye székházának épült, az 1890-es években 

nyerte el lényegében a jelenlegi kialakítást. 

A most vizsgált udvari épületszárny ebben az időszakban már készen volt, lényegében a jelenlegi kialakítás, ez 

a korabeli fotókon is jól látszik.  

Az udvari épületszárny pincézetlen, földszint + egyemeletes, magastetős kialakítású (félnyeregtetővel fedett). 

Tartószerkezeti rendszer: hosszfőfalas, kéttraktusú, a földszinten több, az emeleten viszont kevesebb 

harántfallal. 

Az épület eredeti kialakítása egytraktusos volt, az árkádos udvari résszel utólag bővítették, ennek egyértelműek 

a jelei 

 alaprajzi összefüggések feltűnőek, ablaknyílások a jelenlegi közbenső falakban,  

 a jelenlegi középfőfal padlástérbe felérő felső vége vakolt, festett felületű, tehát ez volt az épület 

szélső fala anno, 

 ezen a falon vezetett szelemenen is olyan fakötéseket alakítottak ki, amely egyértelműsíti, ez 

eredetileg nem egy közbenső, hanem egy szélső fal volt.  
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Főbb épületszerkezetek 

Az alapozás bizonyos, hogy téglafalazat. 

A felmenő falak is égetett agyagtéglából készített falazatok. Az emeleten a középső hosszfőfalat utólag 

pilléresítették. 

A nyílásáthidalásokat acélgerendákkal alakították ki. 

Födémek: a földszinti födémek jellemzően téglaboltozatok. Kis alapterületen (lépcsőház melletti rész) 

acélgerendák közötti poroszsüveg boltozat is található. 

Az emeleten kisebb felületi téglaboltozaton felül jellemzően borítottgerendás fafödém készült, a rendelkezésre 

álló főfalaknak megfelelően váltakozó gerendakiosztással. 

Fedélszék: a jelenlegi fedélszék szerkezet az 1970-es évek végén készült. Félnyeregtető, kötőgerendás, 

szelemenes kialakítással. A korábbi tetőszerkezet egyes elemeit megtartották, így a tűzfalat is. Igaz, ez 

utóbbinak a magasságát (így a fedélszékét is) kb. 1,0 m-rel csökkentették. 

A fedélszékhez kiadott tervekhez képest egyébként szerényebb keresztmetszeti méretű elemeket építettek be. 

 

Az épület statikai vizsgálata 

Az épület statikai vizsgálatát a TSZ 01-2010 Műszaki szabályzat Épületek Megépült teherhordó szerkezeteinek 

erőtani vizsgálata és tervezési elvei előírásainak figyelembevételével végeztük.  

A statikai vizsgálat módszerei: 

 az épület felmérési terveinek egybevetése, kiegészítése, 

 szemrevételezéses vizsgálatok, repedezettségkép felvétel, digitális fényképfelvételek készítése, 

 szintezéses vizsgálatok a padlásfödém alsó síkján (a födémlehajlásokra és az egyenetlen 

alapsüllyedésekre adnak választ. 2002 évben készítettük a szintezéses vizsgálatok jó részét, 

melyek egy részét most megismételtük, ellenőrzés céljából. 

 szerkezetek azonosítása kisfeltárással, véséssel, 

 födémek feltárásos vizsgálata (Megbízónk biztosított szaksegítséget), 

 a fedélszerkezet anyagáról és a feltárásokban a fafödémekről dr. Varga Ferenc faanyagvédelmi 

szakértő készített szakvizsgálatot. 

 

A vizsgálat főbb megállapításai, a szerkezetek állaga 

A felépítményi falszerkezetek repedései, a szintezéses vizsgálatok arra utalnak, hogy az épület, de elsősorban 

a külső árkádsor alapozása kifogásolható. 

A homlokzati falsíkhoz közel található tisztítóakna arra enged következtetni, talán még a csapadékcsatornát is 

az alapfalakhoz közel vezették el.  
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A különböző süllyedéskülönbségek több okkal is magyarázhatók: 

 az utólagos hozzáépítés általában kevéssé igényes kialakítással készült, 

 a különböző szerkezeti átépítések (közbenső nyílások kialakítása, pilléresítés) megváltoztatták az 

eredeti, konszolidálódott terhelési viszonyokat, 

 korábban az is előfordult, hogy a garázs szerelőaknájában mosóvizet szikkasztottak el, áztatva az 

altalajt, 

 a szomszédos Fekete Sas szálló telkén pincézett épületet építettek a telekhatáron, mely nyilván 

hátrányosan érintette a vizsgált épület alapozási teherbírását. 

 

Az alapsüllyedések, a következőképp gyengítették a teherhordó szerkezetek biztonságát, egyben a nyílászáró 

szerkezetek torzulását is előidézték: 

 emeleti, szélső, nagy fesztávolságú boltövek záradéka átrepedt, megsüllyedt, 

 egyes ajtótokok jelentősen, feltűnően deformáltak, 

 földszinti árkád pillérsora kissé kifelé megdőlt, hiszen az árkád feletti boltozat záradéka is átrepedt, 

megszállt. 

 

Padlásfödém szintezése: még 63 mm födémbehajlást is mértünk, ami nagyon jelentős, pontosan nem 

megengedhető. Hiszen az L/100 éréket is eléri, hozzávetőleg ez a kétszerese a szokásos megengedett 

mértéknek. 

A túlzott belógás mivel is magyarázható: 

 a födém jelentős önsúlya, 

 helyenként provizórikusan a kötőgerendákat (meg nem engedett módon) a padláspadozatról 

alátámasztották, 

 mindezen terhelésekhez egyáltalán nem illik a szokványosnál inkább szerényebb 

födémgerendaszelvény (ld. födém feltárások részletrajzát). 

 

Fedélszék állaga: a függelékként mellékelt táblázatban összefoglaltuk (korántsem teljes körűen, elemenkénti 

részletezéssel) a jellegzetes szerkezeti meghibásodásokat. Faanyagvédelmi szakvélemény (dr. Varga Ferenc) 

is kitér erre.  

 

Összefoglalás, javaslat 

Jelen ütemben az épület fedélszerkezetének felújítását tervezzük, jelentős szerkezeti átalakításokkal, a tűzfal 

favázas átépítésével. 
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Indokolt lenne a padlásfödém (borítottgerendás fafödém) karbantartása – korszerűsítése is, mely a 

következőket foglalhatná magába: 

 jelenlegi padlásburkolat, feltöltésrétegek eltávolítása, 

 felső deszkaborítás bontása, 

 fa födémgerendák átvizsgálása, vegyszeres védőkezelése, 

 új felső borítás készítése, 

 korszerű szigetelőanyaggal a hőszigetelés megoldása. 

 

Nem csekély fűtési energia megtakarítására is lehetőség nyílna, ha a padlásfödémet így korszerűsítik.  

 

A kifogásolt alapsüllyedések kedvezőtlen hatásának csökkentése, további alapmozgások kontrollálása: 

 udvari felszíni csapadék vízösszegyűjtés, elvezetés megoldása, 

 min. 3 m távolságra kell a csapadékcsatornát vezetni az épület homlokzati síkjától. 

 

Alapozás megerősítés: haszonnal járna, biztonságot adna. Egy térszíni vasbeton járdalemez az árkádos rész 

alatt kedvező lenne. Aláalapozás (mélyítés) azért is nem optimális, mivel további alapsüllyedés szükséges, 

hogy ez terhet is átvegyen. Nem beszélve ennek a hallatlan élő munka igényére, költséges voltára.  

A felépítményi szerkezetek vonatkozásában biztonságot adna az árkádsor pilléreinek behorgonyzása. Ugyanis 

jelenleg – felül, kifelé megbillentek, az árkádboltozat viszont megrepedt – megszállt. Ez a behorgonyzás 

pillérfejenként egy-egy vonórúddal megoldható (pillér és középfőfal összefogatása). 

 

Győr, 2011. június 

 
 

 

 

  / Nemes József / 

  okl. mérnök, vezető tervező 

  T-T 08 0281 

 

 

Függelék: 
Szerkezetvizsgálati alaprajzok (3 db) 
Szerkezeti hibahelyek a fedélszerkezeten 
Padlásfödém feltárások részlete 
Padlásfödém szintezési jegyzőkönyv (2 db)  
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Szerkezeti hibahelyek jegyzéke a fedélszerkezeten 
 

Összefoglaló tartószerkezeti értékelés függeléke 
 
 
 

Meghibásodás  
jelölése 

Szerkezeti hiba 
Ismertetése  

Javítási lehetőség 

       Markáns repedések a tűzfalban A tűzfal átépül favázas 
szerkezettel 

       Az eredetileg tűzfallal egybeépült 
faváz elemei korrodáltak 

Elbontásra, cserére kerül sor 

       Eredeti sárgerenda (szelemen) 
korrodált  

Csere 

       Kifelé sodródó talpszelemen Szarufák gyámolítandók 
vendégoszloppal 

       Túlterhelt,  lehajolt      
kötőgerendák 

Szerkezeti átépítés 

       Áztatás miatt meggyengült 
kötővég, oszlopvég 

Erősítésre kerül sor 

       Helyenként elégtelen szarufa 

 

Hevederes erősítés 

       Dúcot eltörte a felfüggesztett fűtési 
vezeték 

Dúccsere 
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